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Het zal u niet ontgaan zijn: sinds kort is politiek café Karaktûr van start gegaan. De plannen
waren er al geruime tijd maar begin dit jaar begon het idee toch aardig concreet te worden.
Een aantal SP’ers hadden de koppen bij elkaar gestoken en waren begonnen
voorbereidingen te treffen voor dit gebeuren. Het doel van het politieke café is om op elke
eerste zondag van de maand, de politiek op luchtige wijze, toegankelijk te maken voor een
breed publiek

Zondagmiddag, 1 februari was het dan zover:
de allereerste editie! Al ruim voor aanvang
waren Peter, Rinus, Michel en Bas in de weer
om alle apparatuur klaar te zetten. De plannen
waren dan ook nogal ambitieus te noemen.
Deze middag moest er één worden met
muziek, filmpjes, poëzie en natuurlijk debat!
Iets later dan gepland beklom Bas het podium
om de aanwezigen welkom te heten. Na een
korte introductie werd de naam onthuld:
Karaktûr. Er werd opgemerkt dat de bekende
slogan “Breda, stad met karakter” al  die jaren
een profetisch visioen is gebleken. Want vanaf
heden heeft Breda immers Karaktûr!

De gasten voor het debat waren inmiddels bij
Rinus aangeschoven. Voor deze middag die in
het teken stond van Cultuur in Breda, was
onder andere Mieke Gerritzen, de kersverse
directeur van het Graphic Design Museum
uitgenodigd. Ook was cultuurwethouder Wilbert
Willems aanwezig om te praten over het
culturele beleid in onze stad. Na de discussie
was er vervolgens tijd voor muziek met vocalen
van Deborah Jacobs en Gugu Ghazarian op de
gitaar. Ondertussen werd er in de zaal nog
volop nagebabbeld met de podiumgasten en
met elkaar. Ook stadsdichter Kees van Meel
droeg nog voor uit eigen werk. Na het muzikale
intermezzo was het de beurt aan SP-raadslid
en modeontwerper Maurice Spapens. Samen
met Rinus blikte hij terug op hetgeen voor de
pauze besproken.  Tot slot was er wederom
muziek en ook droeg Kees nog enkele
gedichten voor. Het laatste woord deze middag
was aan Rinus. Met een gesproken column
eindigde deze eerste editie van Karaktûr. Er
waren een aantal dingen die deze middag niet
zo soepel liepen. De dingen die wel goed
gingen toonden echter aan dat een politiek café
zeker levensvatbaar is in onze mooie stad.

Na een grondige evaluatie van de eerste editie
moest al weer snel begonnen worden met de
voorbereidingen van de tweede Karaktûr. Het

thema zou ditmaal kraken zijn. Met de actieve
kraakbeweging in Breda en het initiatief
wetsontwerp van CDA, VVD en ChristenUnie in
de maak een actueel thema. Op de eerste
zondag in maart was het dan zover. Het was
aan de organisatie om te bewijzen dat er
geleerd was van de eerste Karaktûr. Nadat de
openingsleader ingestart was en Bas de
aanwezigen welkom had geheten, werd er
begonnen met een filmpje. Dit filmpje toonde
een doemscenario van waar de nieuwe
regelgeving toe zou kunnen gaan leiden.

Ouderen die dakloos over straat moeten
zwerven en al bij het denken aan kraken
meteen hardhandig opgepakt worden door een
malafide particuliere politiedienst. Na dit filmpje
kwam het gezicht van de kraakbeweging in
Breda, Timon aan het woord. Vervolgens
werden ook raadsleden Selçuk Akinci
(GroenLinks) en Bob Bergkamp (CDA) op het
podium gevraagd. Dat er een woningnood is,
daar waren alle aanwezigen het wel over eens.
Of kraken dan een legitiem middel is om dit aan
te pakken, daar waren de  meningen wel over
verdeeld. Vooral Bob kreeg het zwaar te
verduren met zijn principiële bezwaren tegen
kraken.

(vervolg op pagina 2)



DE FABELTJESKRANT

(vervolg van pagina 1)
Na de discussie was het woord aan
BOICOTT, een groep
maatschappijkritische jongeren die
met van taal en poëzie hun kijk op de
wereld geven. Vervolgens was er
natuurlijk ook muziek. Samen met
gitarist Gugu zong Rinus ditmaal zelf
enkele liedjes. Na de pauze en een
filmpje met wat reacties van de straat
was het even improviseren. De
kraakadvocaat die na de pauze de
zaken van een juridische kant toe zou
lichten, bleek op het laatste moment

verhinderd. Er werd daarom besloten
om alle gasten opnieuw op het
podium te roepen en ditmaal ook
aanwezig SP-raadslid Koos Gouka.
Er ontstond al vrij snel een levendige
discussie onder de gasten en met de
zaal waarin ook veel  SP’ers
aanwezig waren. De tweede editie
werd iets later dan gepland afgesloten
met poëzie van de straat door
BOICOTT. Na nog even gezellig
nageborreld te hebben ging iedereen
met een goed gevoel naar huis.

Met deze tweede editie heeft de
organisatie aangetoond dat het
geleerd heeft van de beginnersfouten
van de eerste editie. Als u er bij was
zult u dit waarschijnlijk met ons eens
zijn. Als u er niet was nodigen we u
van harte uit er bij te zijn op zondag 5
april wanneer het thema armoede is.
Met dit politieke café is hopelijk een
nieuwe traditie ontstaan: elke eerste
zondag van de maand heeft Breda
weer Karaktûr!

BAS MAES
mede-organisator Karaktûr

Onder de kop “Klokkenmuseum ja!
Kraken nee! geeft het CDA bij monde
van de Heren Bob Bergkamp en Fred
Gansevoort een reactie op een opinie
artikel in BNdeStem van 7 februari j.l.
De reactie van deze heren bestaat uit
een viertal deelreacties waar ik op in
zal gaan.

1. Het vestigen van een
klokkenmuseum.
Bij de rechter is o.a. aangevoerd dat
het de bedoeling was om in het pand
Catherinastraat 67/69 een klokken-
museum te vestigen. Dat er vraag-
tekens gezet kunnen worden of het
inderdaad de bedoeling is geweest
om daar een klokkenmuseum te
vestigen moge blijken uit het feit dat
het pand via een makelaar gewoon te
koop staat. Als het CDA dan
vervolgens aan het college vraagt om
een inspanning te plegen voor het
vestigen van een klokkenmuseum
elders in de stad kan minstens gesteld
worden dat zij (indirect) meewerken
aan een onrechtmatige daad. Het
onrechtmatig (laten) ontruimen van
een pand.

2. De actie van de kraakbeweging.
Het CDA geeft aan kraken met alle
mogelijkheden en middelen te
verwerpen. Nu is het zo dat de
wetgever bepaald heeft–mits voldaan
aan bepaalde voorwaarden–dat
kraken een toegestaan middel is. En
de wetgever heeft dit niet zomaar
toegestaan. Enkele doelen die daar
mee gediend worden zijn het

tegengaan van leegstand, het
tegengaan van speculatie. En niet in
de laatste plaats het verkleinen van de
woningnood. Het CDA gaat prat op
normen en waarden. Dat betekend
dat ook het CDA de wet moet
respecteren!

3. Alternatieven voor kraken, o.a.
het bouwen van 30% betaalbare
woningen.
Het is inderdaad goed om bij alle
bouwplannen te streven naar 30%
betaalbare woningen. Gemakshalve?
wordt vergeten dat er in dezelfde
periode ook een sloop programma is
aangenomen. En dat betekent dat we
praten over een jaarlijkse netto
toevoeging van ca. 15 betaalbare
woningen. De ervaring van de
afgelopen 12 jaar heeft ons geleerd
dat alle bouwplannen achter blijven bij
de planning. Er zijn geen aanwijzingen
dat het de komende jaren beter zal
gaan. In tegendeel alles wijst er op dat
de komende jaren de bouw zal
stagneren. En daarmee is de 30%
norm een wassen neus geworden.
Realiteit is dat op dit moment ruim
7000 mensen/gezinnen niet over
eigen woonruimte beschikken. Dat
zijn o.a starters op de woningmarkt ,
maar ook mensen die bijv. gescheiden
zijn e.d.. Zij worden nu opgevangen bij
familie vrienden en bekenden. Maar
ook zijn er die in veel te dure kamers,
op campings, in kraakpanden en
helaas ook op straat wonen!
Als we dan ook nog eens meenemen
dat het aantal mensen in Breda nog
verder toeneemt van ca 172.000 naar
ca 185.000 (Alleen daar zijn naast

duurdere woningen al 2.500 tot 3.000
betaalbare woningen nodig) dan lijkt
de conclusie gewettigd dat het CDA
niet weet waar het echt om gaat in
onze mooie stad. Of kiest het CDA
samen met de Pv/dA en VVD liever
voor prestige projecten?

4. Het wetsvoorstel van de
tweedekamer fracties van het CDA,
VVD en Cristenunie op een totaal
verbod op kraken.
Het hoogste advies college “de Raad
van State’ kraakt het voorstel om
kraken te verbieden. Het argument
wat zij gebruiken is dat het nut of
noodzaak van een algeheel verbod
niet is aangetoond. Bovendien
ontbreekt het aan draagvlak bij
gemeenten. Daarnaast waar zouden
al die tienduizenden mensen moeten
wonen die nu gebruik maken van een
kraakrecht? Het CDA zou zich beter
bezig kunnen houden met eens
daadwerkelijk zorgen voor voldoende
betaalbare woningen dan het mensen
nog moeilijker maken. Mensen die het
toch al niet zo makkelijk hebben.

Tot slot.
Het CDA is al decennia aan de macht
in Breda. Wanneer gebruikt het CDA
die macht eens voor alle Bredanaars!

KOOS GOUKA
raadslid SP Breda



INTERVIEW: EUGENE LOOMANS

Eugène is een rasechte
Binnenstadsbewoner. Hij is geboren
en getogen in de Veemarktstraat en
heeft ook vele jaren boven het
Koffiehuis gewoond wat nu herbouwd
is.
Hij doorliep de lagere school van de
broeders aan de Karrestraat en de
HBS aan de Nassaustraat. In 1964
begon hij bij Dagblad De Stem In de
Reigerstraat. Dat kon toen nog
zonder opleiding en hij begon
onderaan. Je kreeg intern een
opleiding en het was hard werken
wilde je blijven.
Je moest soms de rechtbank
verslaan of de sport, wat niet altijd
even leuk was. Inspirator was Gerard
van Herpen die prachtige kronieken
kon schrijven wat Leo Nierse nu ook
doet.

Eugène heeft ook nog een tijd op
Binnen- en Buitenland gezeten en
bepaalde wat wel en wat niet in de
krant kwam en de lay-out. De laatste
twintig jaar was hij chef van de
stadsredactie en er was horizontale
besluitvorming in de
redactievergadering. De laatste vijf
jaar was hij vooral politiek
verslaggever met Willem Reijn. Nico
Schapendonk is in die zin hun
opvolger want in 2006 ging Eugène
met pre-pensioen en koos Reijn
ervoor om bij NAC werkzaam te
worden als hoofd communicatie.

Van Reijn wordt overigens  gezegd
dat hij wellicht de gelederen van de
CDA-Fractie gaat versterken bij de
komende raadsverkiezingen.
In de jaren ’60 was De Stem nog een
krant met een uitgesproken
katholieke signatuur en voor zijn
progressievere meningen week
Loomans uit naar het lokale
aksieblad ‘Oelaat’, waar hij onder
pseudoniem schreef. Deze scene
had zijn uitvalsbasis in ‘De Trapkes’,
waar nu de Bibliotheek
zit aan de Oude Vest.
Daar kwam onder andere ook de
latere PvdA-wethouder Harry van
Raak, nu baas van het OPO. (Ons
Publiek Onderwijs)

Eugène vindt het een verschraling
van het perslandschap dat er nu zo
weinig kranten over zijn na een aantal
fusies en overnames. Ook zijn hele
kranten hetzelfde. Enkel de lokale
pagina’s maken nog het verschil.

Over de TV-zenders zegt Eugène dat
Omroep Brabant beter Omroep Oost-
Brabant kan worden genoemd.
Toen Eugène met de VUT ging kreeg
hij wel twaalf aanbiedingen voor iets
nieuws. Na ampel beraad  is hij nu
vrijwillig actief in diverse
verenigingen. Hij onderzoekt in het
Stadsarchief hoe het Structuurplan
voor de binnenstad werd gemaakt in
de jaren ’70. Toen is er veel gesloopt
en was er, letterlijk, ruim baan voor
de auto zoals de nieuw aangelegde
Kennedylaan en Vlaszak toen.
Hij zit in de redactie van het clubblad
van loopvereniging TOF (Trimmen
ons Fit) en zit mede in de jury van de
verkiezing tot de sportman/vrouw van
het jaar. (Laatst NAC)
Tevens is hij betrokken bij de
organisatie van de Internationale
Paragames, een groot
sportevenement voor mensen met
een lichamelijke beperking. De
meeste tijd steekt hij echter in de
Wijkraad Stadshart/Valkenberg. Van
daaruit zit hij in de redactie van Breda
van Binnen, de wijkkrant van de drie
wijkraden in de binnenstad.

Interview met Eugène Loomans, geboren te Breda in 1943 in de Veemarktstraat en vooral bekend
omdat hij ongeveer 40 jaar voor BN/De Stem en haar voorlopers heeft gewerkt.
Eugène is getrouwd en heeft een dochter.

Eugène ziet de wijkraad als adviseur
van de gemeenteraad en B&W en om
de bevolking te betrekken bij wat er
reilt en zeilt in hun wijk.

Beter zou zijn als de wijkraad
democratisch werd gekozen door alle
wijkbewoners.
Eugène vindt het belangrijk dat de
binnenstad bewoond wordt. Dat komt
gelukkig weer terug, want in de jaren
’80 was het een lege, kale boel. Als
binnenstadbewoner ben je gewend
aan wat overlast maar dat moet
binnen de perken blijven. Zo is de
wijkraad blij dat Breda Barst
bijvoorbeeld de lage bastonen een
stuk lager zet.
Echter moet men weten als
Binnenstadbewoner dat er veel
evenementen zijn en dat je daar dus
rekening mee moet houden. Laatst
kwamen er maar liefst 150 mensen
naar een info-avond van de wijkraad
in de Waalse kerk. Veiligheid en
geluid stonden bovenaan de agenda
voor die avond. Ook organiseert de
wijkraad elk jaar een tuinfeest voor de
binnenstadbewoners en onze
‘Groningse’ bisschop Van den Hende
is zo goed om zijn mooie tuin
beschikbaar te stellen.

HANS CREEMERS
commissielid

DUIZEND ZO-KRANTEN VERSPREID
Bij de vorige Tribune - die te laat
verspreid is vanwege problemen bij
de landelijke drukkerij, waarvoor
excuus - ontving u een exemplaar
van de ZO-krant. Deze krant is ook
op vrijdag 6 maart ‘s ochtends op het
station verspreid door een groep van
zeven enthousiaste SP-leden. Vindt u
het ook leuk om mee te helpen en
met mensen in contact te komen en
in discussie te gaan over de SP?
Neem dan contact op met coordinator
Michel Spekkers, michel@spbreda,nl
of telefoon 06-34417669



HELLUP!
De SP-Hulpdienst Breda is officieel van start gegaan.
De Hulpdienst is te bereiken via telefoonnummer 06 –
309 77 875 of per email hulpdienstbreda@sp.nl.
Regelmatig zullen wij u laten weten welke problemen
wij ervaren, hoe wij dit oplossen en onze bevindingen
daarbij.

Inburgering burgerlijk?? (1)
Dat iedereen is ons land enerzijds zich thuis moet voelen
en anderzijds zich moet realiseren dat er regels zijn die
we moeten naleven is een goede zaak. Een goede
instelling zou een band kunnen scheppen tussen de
traditionele Nederlandse bevolkingsgroep en de oud- en
nieuwkomers. Communiceren is daarbij het toverwoord.
Goed communiceren is alleen mogelijk als je met elkaar
kan praten of schrijven. Als je iets meer weet van
elkanders achtergrond. Inburgeren is niet alleen een
kwestie van dié ander maar heeft ook te maken met de
ruimte die je geeft en de interesse die je in de ander
toont. In de SP noemen we dat Solidariteit. Eén van onze
grote principes. De andere principes zijn
menswaardigheid en gelijkwaardigheid. Om nu die oud-
en nieuw-komers een beetje te helpen (positief) of te
verplichten (negatief) is de Wet Inburgering aangenomen.
Die wet houdt in dat iedereen die in Nederland wil wonen
de taal en de geschiedenis van ons land moet leren.
Iedereen wil zeggen, iedereen in de leeftijd van 16 tot 65
jaar, waarvan de vader en/of de moeder) niet in
Nederland is (zijn) geboren. Op zich is daar niets mis
mee. Het gaat pas verkeerd als de kwaliteit van het
“onderwijs” te wensen overlaat. De bedrijven die de
inburgeringcursus wilden geven hebben zich moeten
inschrijven bij de gemeente. Op grond van de vrije
marktwerking (neo-liberalisme) is  aan een aantal
bedrijven in onze Gemeente Breda toestemming verleend
om de inburgeringcursus te geven. Hoe de controle op de
kwaliteit verloopt weet ik niet, feit is dat de kwaliteit van
het lesmateriaal op de cursus die ik heb bezocht
onacceptabel was (niet te lezen). Gelukkig werd het
materiaal na mijn bezoek meteen vervangen zodat alle
(examen)vragen weer leesbaar werden. Ook viel mij op
dat het goede lesmateriaal (in kleur), zoals door het
ministerie elektronisch is aangeboden, om kosten te
besparen door deze cursusaanbieder slechts in zwart/wit
is afgedrukt. Jammer, zeer jammer want kleurkopieën
zijn veel duidelijker. Wil de gemeente wel dat mensen
snel inburgeren? Ik denk van wel, maar dan moet ook
gelet worden op de kwaliteit van het materiaal. Is dat wel
goed geregeld binnen onze Gemeente Breda? En wat te
zeggen over de bijna wekelijkse wisselingen van
cursusleiders waardoor de overdracht van gegevens te
wensen over laat.
Wordt in de volgende Slagkracht 12 vervolgd.

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

do 26-03 Kennismakingsavond voor
nieuwe leden, 20.00 uur,
Gemeenschapshuis Wegwijzer,
Steendorpstraat 2. Kom in een
informele sfeer kennismaken
met bustuur- en fractieleden en
stel al je vragen over het werk
van de SP in Breda!

wo 01-04 Algemene ledenvergadering,
20.00 uur, Gemeenschapshuis
Belcrum, Past. Pottersplein 2

wo 01-04 deadline Slagkracht april

zo 05-04 Politiek Café Karaktûr,
14.30, café Het Hijgend Hert,
Pasbaan, Breda. Onderwerp:
Armoede

Slagkracht 12 is het nieuwsblad van de SP,
afdeling Breda, en verschijnt maandelijks. Copy
emailen naar slagkrachtbreda@sp.nl of per post
naar het afdelingsadres. Redactie, vormgeving en
coordinatie: Johan Kwisthout, Hans Creemers,
Michiel Spekkers, Ben van den Bosch, Bas Maes,
en Jac Troost.

SP afdeling Breda, Stadserf 1, 4811 XS Breda
T 076-5294332, E breda@sp.nl, W www.breda.sp.nl
Hulpdienst: hulpdienstbreda@sp.nl of 06–30977875
Rood: roodbreda@sp.nl of 06–29171104

AGENDA

COLOFON & ADRESSEN

CARTOON BAS MAES


